
Tropas alemã sra a Ir nt ir espanhola'ZURIQUE, 24 (R.) --- SEGUNDO CERTAS INFORMAÇõES RECEBIDAS NESTA CIDADE, TRENS MILITARES REPLET�S ��
SOLDADOS NAZISTAS ESTÃO CORRENDO DIA E NOITE POR UM DISTRITO FECHADO DO TERRITóRIO FRANCÊS� ��
REGIÃO DOS PIRINEUS, DIRIGINDO-SE O MAIS RAPIDAMENTE POSSíVEL PARA A FRONTEIRA ESPANHOLA. A MAI02
RIA DESSAS TROPAS É COMPOSTA DE VETERANOS NAZISTAS DE OUTRAS CAMPANHAS. COMO JÁ É DO CONHECI ..
MENTO PúBLICO, A ZONA FECHADA DA FRONTEIRA FRANCO-ESPANHOLA COBRE· UMA EXTENSÃO DE 95 QUILÔMEa

THOS DE PROFUNDIDADE, APROXIMADAMENTE.

Londres, 24 (U. P.) - Anun
ciou-se que o navio-escola "Ca
ledônia" , antigo "Majestic" ,

da companhia "Cunard Line",
foi posto a flutuar, conduzido
para a costa desde Firth, onde
havia afundado em consequên
cia de violento incêndio.

O "Caledônia", de 6 mil

to-/neladas, segundo se considera,
é o primeiro navio de tão gran- t

de tonelagem de deslocamerito l
que se conseguiu pôr a flutuar O interventor

preferelnovamente. Foram retiradas gasogêniodo navio, até agora, 13 tonela-
das de aço, esperando-se que Rio.' 24 (E.). - �roc�rando
sejam aproveitadas mais 25 reduz:r os �feItos (ta crise de'

mil, uma vez que seja desmon- gasolma, o mte:-ventor feder�l
tado o navio. I no Estado do RIO resolveu por
Todo aço dêsse barco, primí- em prática o u�� �o gasogênio

tivamente alemão, é de primei- nos velculo.�; oficiais e �e carg.a
ra qualidade. do mesmo Estado. Nesse sentí-]

do, expediu ao Serviço de IMuseu ccSlefaru Zweig)) Transportes as necessárias or-

dens, já tendo sido adquiridos-
Conforme ·já foi noticiado, os vários aparelhos, os quais fo-l'herdeiros de Stefan Zweig aca-I ram. adaptados em can;iIl�ões,

bam de oferecer ao Govêrno camíonettes e automóveis. O
brasileiro a coleção de todas as I carro do próprio interventor
suas obras no original e em tra- Amaral Peixoto está aparelha- Rio - Do Correspondente gerida: "Faz-se .stlêncio e os

duções para diversas línguas, do com gasogênio. Especial Amorim Parga (via Monstros emergem dos subter-
atingindo um total de cerca de .....,..... ''''_''''''' aérea) - l\ gravura mostra o râneos".

.- -.-__.._.._- -_- .....�

600 volumes, bem como todos 2° quadro de Osvaldo Goeldi, da A Feira de Arte Moderna, corporada no programa do
os manuscritos, cartas, diários, Máquinas de calcular e Má- série"Apagam-se as luzes, agi- instalada na A. B. L, 9° andar Partido Nazista que decreta :1
1·

-

d quinas de escrever tam se os Monstros" que tan e' uma inicíatíva da Liga de De-· -.

dlvros, anotaçoes e to o o mate- Para enirega imediata: a -

u, L 1- -- "Nmguem que nao seja e san-
rial que o saudoso escritor usa- MACHADO 8. ClÃ. to sucesso vem fazendo entre fesa Nacional, destinada ao gue alemão, qualquer que seja
va em seus trabalhos. Rua João Pinto. 5 os quadros que figuram na Fel- aproveitamento dos trabalhos o seu credo pode ser membro
Também foram oferecidos os N Florianópolis ra de Arte Moderna. O mencio-I dos nossos artistas no esforço da nacão. Nenhum judeu, desta"móveis, os objetos pessoais do � _ nado quadro trás a seguinte le- de guerra nacional. maneira, pode ser membro da

extinto, as valiosas coleções de -------_-------.....,.-------------;;,--------.-. vo..-..-__......_- ...--------..--;,.....-.-........�---- ----;.---------......... nação" .

�i�!�����lÍ�:��nh��s:���â�afi��!ReveIacoes sensati (8naIS do LIvro liS��ie�l:n;���iÂ��e�l���pe�i;�prlncipaís aspectos de sua vidal B" I.

d E I d U·d
confina suas idéias de supre-

em Paris, Viena, Salzburgo, ranco OS s a os ·01 oS macia racial apenas aos ale-
Londres, Bath e Petrópolis, mães que se acham no Reich.

:!:m a��i���a���l�e s����m��ic�; O desemvolvimento da «raça eleita» entre os nazistas �������: :�:a�������d��eO!:Freud, Romain Rolland Emile N. R. : - Esta é a terceira e a-fim-de recapturar seu ver-: seu domínio, a explorar os te- de espera o dia em que o des-
Verhaeren, Maserel, Toscarrin í, ú�tin�a reportagem de ul11a.s�rie dadeiro espírito deviam extír- souros da natureza e as fôrças pertar do elemento alemão rea-
R· h d St J' M· distribuida pela Inter-America- t d I t

.

ífsí d h" 1·' d ti
, "�c ar raus_s, ase 1 arra na sôbre as revelações contidas pa� o. os os e eme�l os e in- isicas os omells.. izara seu es mo no pais t

Rrlke e outros. no Livro Branco do Departa- fluências estrangeiras deca- O uso da mais extrema afirma o Livro Branco.
Tais objetos deverão constí- mento de Estado de Washing- dentes que tinham sido intro- crueldade pelos alemães para Da mesma maneira, Colin

fuir o "Museu de S t e f a n t�n. Os processos .nazistas são duzidas pelos antecessores". realização de seus objetivos foi Ross, o geopolítico alemão, em:Zweig" cuja direção por ex- dissecados por peritos de no- Tal conselho taría com que o advozado pelo filósofo alemão "Unser Amerika" (Nossa Amé-'. , .' meada e apresentados como _
. . b. . •'presso desejo da famílía de Ste- uma séria advertência aos po- povo alemão se elevasse mm- Fríedrích WIlhelm Níetzche .. rica) publicado em 1936, "de-

fau Zweig, seria confiada à As- vos livres do Hemisfério Oci- to acima de todos os demais (1844-1900) e pelo escritor mo- senvolve a tese que o elemen...

saciação Brasileira de Educa- d.el�tal, foco da cobiça totali- e assim Schelling traçou o pa- derno e filósofo Herrnann Key- to alemão nos Estados-Unidos
ção. Estimariam os herdeiros tarra. norama de uma federação dos serling. contribue com tudo que há do
do grande escritor que se insta- W h' t f

.

d povos europeus dominados pe-I A arrogante filos.ofia de

su-I
melhor na vida e na civilizaçãolasse êsse museu, se possível, 1943

as m� on.- ever�Iro e los alemães. premacía racial encontra sua americana e apela para que êle
na casa onde Zweig faleceu, a I t A ( �rvlço) espec�l'd ,�a Uma comunidade desta espé-] culminância nos escritos de AI- se torne conciente da herança:qual estão dispostos a adquirir dn er- .rforfdade -:- I' stfIa- cie foi advogada por muitos fred Rosenberg, - grande pre- racial e se prepare para o dia:
P

�

f" a superrori a e racia ms 1 a- I
_

d d t AI d d teor!
.

I
.

Iara esse nn,
d h' ,. _

I
a emaes e es aque, entre e es ga ar a eorra racia naztsta, em que possa ter comp eto con-

Os herdeiros de Stefan Zweig a_ a �anas geraçoes nos a e-
por economistas, como Adam AS IDÉIAS RACIAIS DE trole do país".fazem essa doação numa ex- �ae.s, clfs�e� c�m o adve�to do Heinrich Müller (1779-1829) e ROSENBERG Esta é a doutrina que desafia:

'pressíva demonstração de amí- f �cIOna ocia I�m� e :,e. rans- _Friedrich List (1789-1846). A essência das idéias raciais os homens livres de todo o
zade ao nosso país, certos de OI mau n�m cr� o anátíco que List, segundo revela o livro do de Alfred Rosenberg foi in- mundo.
que cumprem assim um desejo tem <:nseJado. barbaras .cruelda- Departamento de Estado, "a--
daquele escritor, testemunhan- des sobre.as laças co.nsld�radas creditava que os povos ale- •••••••••••••••••••••••••do sua gratidão ao Brasil, onde pelos nazistas ,c?mo mfer!ores .. mães eram eminentemente. •enc�mtrou liberdade, compre- S� tal tOhtIca, os �ude�s qualificados e designados pela • SolA NGT J�NOL ._ensao humana e respeito since-. na e�an a e os n�cIOnalS Providência não sómente para �� ru
ro pelos valores culturais do ��� pals�s ocupados ten: so- formar uma destacada nação ._ Contém oito elementos tônicos •mundo, do qual Zweig era legí- .

rI o tal' uras e assassmatos industrial, mas também paratimo representante. Impo�to�, pela chama�a "raça colonizar e civilizar países" Fósforo, Cálcio, Vanadato e •
'A transferência dos objetos superIOr , ou raça anana ale- inexplorados e inhabilitados e,

O.�'
Arseniato de •constantes da doação, que não m� f t d

. dirigir os assuntos mundiais., -:::: ..J Sódio, etc. •se encontram no Brasil, será s on:s que e�am naS?l- geral". �

n •feita em tempo oportuno e 100"0 menta a este conceIto racIal &1 i �
que seja seguro e garantidob o fOl:am.agora �evelados de ma- Ul\'I ?UTRO EXPOENTE • t�

Os Pálidos, Depauperlidos, •
.seu transporte. _ D. N. (Rio). H.elra �mpresslOnante pelos pe- LudwIg Woltmann ", Esgotados. Anêmicos, •-

ntos ao Departamento de Es- (1871-1907) antropologista ale-' IS Magros, Mães Que Criam, .,
I

tado dos Estados-Unidos, no mão, não tinha dúvidas sôbre W Crianças Raquíticas rece-
..PROF.- BARREIROS FILHO ! rec��te �ivro Br�nc_o intitula- esta supe�ioridade e manifesta- • berão a. tonificação gera.l •

I
(C lt d 'I� do NaCIOnal SocIahsm". . va o destmo de sua raça. � do organismo com oonsu as e por··u -

ORIoElU "
.

'1 d a
guês, aulas de líng�a

'I
S d ut di d ·d I l� �uscetIve t edPro:�l?,ntr.?- IG ::e 1 t '

I legun
O O es u O a 1 eo 0- po oglCa que o a CIVI Izacao & �

re e_ rasdverra�u f�' cor- gia nazista, Friedrich Wilhelm européia, mesmo nas terras -es- : ..m çao e ra a os es- Joseph Schelling (1775-1854) lavas e latinas, é produto de ra- W

•� critos) I
'

�f:A
� advertiu aos alemães, no co- ca alemã. A raça alemã é cba- '\.\W
-==� .

>4 j meço do século dezenove "quo] inada para colocar a terra sob, *•••Hle�•••0.e••�•••ee••••

Posto a flutuar o
«Caledônia»

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Propriet,,-rio e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I Flcrial1ópolis - Quarta-feira, 24 de Fevereiro de lÇ 43XXVii! H. 8756

..

o emprêgo de mulhe
res na constru(ão

de navio!

Ottawa, fevereiro (S. c. L)
- Em Pictou, Nova Escócia, há
um novo estaleiro que é o pri
meiro na Amérãca a empregar
mulheres diretamente no tra
balho de construção. O movi
mentado estaleiro, com uma fo
lha de pagamento de 300 mu
lheres e 1.000 homens, foi cons
truido num pantana de-ierto,
Oito meses após o início da
construção, ficou pronto e já
lançou ao mar dois navios, es
tando, o terceiro quase conclui
do.

•
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Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre c-s 40,00
Trimestre c-s 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Semestre CrS 45,00
Trimestre

-

Crs 25,00

Anúncios mediante contrato I
,> Os originais, mesmo não pu-

II �::��:;���,:�;��;;�;:��;�-dos nos artigos assinados

TóPICOS & COMENTÁRIOS

Defesa dos aeródromcs
o Comando de Cooperação com o

Exército da RAF mantém um curso
de "endurecimento" para os efetí
vos não combatentes do referido
Comando da Inglaterra. Emprega.
dos do comércio, açougueiros, me

cânicos, e dezenas ,de outros que
perfazem os "demais ofícios", to.
mam parte no curso, cujo objetivo
é desenvolver o espírito .ofensívo,
de maneira que na eventualidade de
serem atacados, êles possam pôr de
lado a canêta, a faca, a chave de
porcas ou outra ferramenta, e pe
gar 110 fuzil, na espingarda automá
tica ou na bomba, e reagir com
a devida competência.
Tem sido afirmado que o pessoal

dos aeródromos se consideram mais
ou menos como chefes de família
defendendo os seus lares. A defe
sa de um aeródromo implica aniqul
lar quaisquer assaltantes. Por con

seguinte, estão-se realizando conti
nuamente treinos adequados a que
se acham sujeitos tanto o pessoal
cuja tarefa não é senão lutar
quanto aqueles que desempenha�
funções compreendidas sob a elas
sificação de "demais ofícios".
A RAF reconhece que o alemão

é um adversário forte porém sem
grande poder de resistência. O "bo
che" não é de maneira alguma "su
per-homem.", É apenas bem treina.
do. Os ingleses podem ser melhores
soldados, mas reconhecem que a
sua superioridade não será manti
da apenas por proclamar o fato e
que a necessidade de um treina.
mento completo torna-se portanto
indispensável e insistente.
Neste curso especial de "endure

cimento" eujo fim é a defesa dos
aeródromos, constitue 'espetáculodivertido e inspirador ver-se os es
tudantes preparando-se para expe
rimentar os perigos, e confrontan,
do-os com uma mistura de tolerân
cia e suspeita. Tolerância diante dos
azares que, em terra, representa.
vam apenas obstáculos difíceis· sus
peita daqueles - e são nume�osos
- que representam consequências
desagradáveis, a menos que sejam�nfrentados com confiança e vi
g�r. Parte dêste treinamento eon
síste em atravessar vigas estreitas
�ar� o qual é preciso um bom equi:�Ibr�o, sobretudo quando estas se
acharem suspensas sôbre água pro.
fU!ld.a. Seme}hantemente, requer a

I!'axlma perícía e agilidade o equi!bbrar·se numa precária ponte de
eerdas lançada através de um cór
rego, q.ue apenas póde liJel' enxerga.da deAvldo a um cortina de fumaça.Mas esses constituem apenas al
guns dos obstáculos. Passam porbaixo ou por cima de arame farpado, ou através de profundas fossas
lamacen!as, alcançando finalmenteuma pr�la de seixos. Aí então o pro
gress? e particularmente árduo.Cor.rer sobre areia ou seixos é a coisa

Visite.,

estrangeiros
trabalho à polícia alemã

ESTOCOLMO, 23 (United) composta unicamente de nazis- distúrbios. A referida organí
- A cidade de Hamburgo, tra- tas e chamada "stadtwacht". zação será estendida a todas as

dicional centro de atividades Essa milícia protegerá a popu- cidades alemães, afim de refor

esquerdistas na Alemanha, terá lação contra os operários es- çar a polícia regular, atual
brevemente uma polícia volun- trangeíros, prisioneiros de mente com escassez de ho
tária especial, bem armada, guerra e outros causadores de mens.

Apaixonou-se pelo seu patricio alemã&�
Assassinado o capitalista Gunlher Digs
Rio, 23 (E.) - Conforme se Nilo Peçanha, na esplanada do-:

divulgou, Nelson Roriz, brasi- Castelo, encontrou o homem a.

leiro, tentou, à Rua João Bor- quem atribue a sua infelicida
ges, em Copacabana, matar a de, apunhalando-o. A vítima é;:
sua esposa, de nacionalidade o capitalista alemão Ounther:
alemã, Teresa Roriz, a marte- na, de invejável situação fi-
ladas. Esta, alegou que moti- nanceira, proprietário de vá--

... ·

vára a agressão o fato. de não rios edifícios de apartamentos'.
querer voltar para Recife, con-I

em São Paulo e Santa Catarínac..
forme desejos de seu marido, estabelecido com comércío..
que se encontrava em situação aquí, à Rua Teófilo Otoni e es-

financeira difícil. A tragédia, tava construindo um arranha-
entretanto, veiu a se esclare- -céu em Copacabana.
cer. Nelson, depois de ter mar- Nelson, que é natural de Per-
telado a cabeça de sua esposa, nambuco, esteve na Alemanha«
por suspeita de infidelidade, de 1925 a 1927, tocando nos ca

conseguiu fugir à ação policial. barés de Munich, onde veiu ao:;

Mais tarde, depois de perambu- conhecer Teresa, dela se ena+

lar pela cidade, veiu a cometer morando. Voltou à Alemanha:
Caspa' LOÇÃO )[ABA.VI· outro crime, quando, na Rua em 1928, para casar, regressan--LnOSA. I Digs, residente em Copacaba- do ao Brasil, novamente, enn:

1930. Há tempos, o casal vehr
a conhecer Gunther, que ficou,.
logo, íntimo de Teresa. Nef-
son começou a suspeitar; ft:.'
medida que a intimidade en-o.
tre Gunther e sua esposa au--

mentava. Ultimamente, Tere..;;'-·
sa começou com idéias nazís-'
tas,de racismo, arianismo e ou=

tras bobagens inventadas por'
Hitler. Não fôsse Teresa de"
Munich. .. Ultimamente, tudo
fazia crer na- infelicidade de
Teresa com o seu patrício. Uma..
carta de uma tia de Teresa .. '
atualmente na Alemanha, re-"

S I N D I-C A L provando o seu adultério e suas>

prevaricações, veiu dar a cer

teza a Nelson de que era traído.
(dec. lei 2.377 de 8-7-40 e altera�ões Ficou alucinado e tentou ma-'

A ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE, esta- tar a esposa, fugindo depois.,
belecida à rua João Pinto n° 18, está habilitada a prestar in- perambulando pela cidade,
formações sôbre o pagamento e o recolhimento do IMPOSTO quando, ao que parece por aca .... '

SINDICAL, bem como o preenchimento das respetivas guias. so, encontrou o conquistador de.:
O prazo para o recolhimento do IMPOSTO SINDICAL a que' sua esposa. Houve interpela-·
estão obrigados todos empregadores, profissionais liberais (rnê- ção, atrito e punhaladas, Gun
dicos, advogados e etc.) e empregados, expira em 28 do cor- ther faleceu no Hospital de'
rente mês. Pronto Socorro. Nelson foi pre- .

98 l7vs 9 so e autuado.

FARMACIA ESPERANÇAdo Farmaceutico NILO LAUS
Hoje e amlnhã será I sua preferida

Drogas nlcionai, e estrlngeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de- borrachd.

Garante·se a exata observancia no receituário médica

PREÇOS MODICOS
R. Cons. Mafra 4 e 5 (edifício do Mercado),

FONE 1.642

lOs "voluntários" dão A
o PENSAMENTO DO DIA \

"Há máus que seriam rn e-x

nos perigosos se não tives
sem bondade nenhuma",'.
- La Rochefoucauld.

•

A ANEDOTA DO DIA

ELA:, - Antes de casar

comigo, você não amou ou

tros mulheres?
ELE: Sim. Alqumos-,

ámei pela sua beleza, outras-
pela sua inteligência, ou-o

tras pela sua cultura, ou

tras pela sua doçura; mas."
a você, só por amor ...

.

OUTROS TEMPOS, OUTRAS TAREfAS

Moças procedentes dos mestéres mnis diferentes estão
trabalhando hoje nas fábricas de munições da Grã-Bre
tanha. As casas comerciais, os teatros e os escritórios,
contribuiram com milhares de moças que ofereceram o
seu trabalho para auxiliar o esforço que todo a país
cespende para a g'Uerra A gravura acima mostra uma
dessas moças, empregada numa fundição de aço, ajus-

tando a pesada máquina com a qual trabalha.
(Clichê do BRI1'ISH NEWS SERVICE, para O ESTADO)

--

THE LONDON ASSURANCE

Machado & (ia.
Agências e

Representações
Calxl pOlt.1 - 37

RUI João Pinto - 5

FlORIANÚPOllS
Sub-Igonto. nos principal.

muncipio! do E.t.do.
17P.

6 PRATO DO DIA
RABADA GUIZADA COM

MILHO VERDE Depois,
de bem, laveda uma b:mitCl-.
rabada, oo r te-ci pelos nós e

.condimente-a com sal, alho",
ipünenta e caldo de limão,
[ou vinho branco. Doure bem
uma colher de gordura, jun
�t.e' a rabada e pedacinhos
:de-'poio e dou.re-o bem. Jun
te águ.a que a cubra e coai- ..

'nhe até ornolecer. Logo que.
.

secar a água, deixe dourar
bastante, pingue um pouco
dágua, junte cebola, tomate.,
e salsa.
Ferva lentamente para fa

zer môlho,. adicione meio>
copo de vinho branco, pas
se o môlho pela peneira e:�

junte-o novamente à raba
da. Esquente o môlho na_

I própria lata' (banhe-mario),;.
e sirva junto.

as novas ínstalacões da RELOJOARIA ROYAL,,

Trajano 3, no edifício onde funcionou o Banco do Brasil.
Novidades-Jóias-Vidros-Cristais-Porcelanas e artigos diversos para presentes

sem
rua

,

a

e

CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
(Represen tan te)

L. ALMEIDA - Rua Artista Bittencourt, 18
-

Comprai na Cf' SA MISCE
LÁNEA é saber economizar

Casa Beirão

Farmacia EsperançaA SUA FARMACIA
Rua Cons- Mofra 4 e 5 - PONE 1.6'-2

Entrega " domicilio

Fábrica de artefatos
de couro

Pastas de couro para
colegiais (artigo forte e

barato), Cintos, Suspen-
sõríos, Malas, etc.

Só na "CASA BEIRÃO"
Rua Tiradentes n° 3

I -Florianópolis-
30 VB.-23

mais dj,fícil que há; mas êsses no
mens têm que avançar. Têm ainda
diante deles outra prova dificílima
que consiste em, logo após terminar
a sua corrida, abaixar-se e atirar ra
pidamente e com grande precisão.
Já experimentaram alguma vez dis
parar uma espingarda depois de
correr um quilômetro? Certamente
que não, mas pelo menos todos sa

bem como é difícil escrever direito
quando se está em estado de agita
ção. Podemos, portanto, imaginar
como deve ser mil vezes mais difí
cil fazer-se boa pontaria ao cabo

I"de uma corrida de um quilômetro
através de obstáculos. A gente tem
que estar perfeitamente treinada, e.
êsses homens o são sem dúvida alo'
guma.
Se bem que essa parte do trei

namento seja mais espetacular, fa
zem parte do programa do curso de
"endurecimento" muitas outras eoí
sas, Aprendem, além da perícia in
dividual durante a batalha, a man
ter a unidade tática. A maior parte
do ensino abrange trabalhos antes
desconhecidos aDS aviadores, e as

opiniões colhidas após o curso, dão
uma prova ampla do proveito que
cada um tirou em resultado do trei
namento, :eles precisam ser fortes
e residentes e o são mesmo! Saem
do curso calmos e confiantes, pron
tos para enfrentar qualquer even
tualidade a qualquer hora. (Comen
tário do "Press Information", espe
cial para O ESTADO).

IMPOSTO

II

cempromrsso,
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I
no passamento de sua Idolatrada esposa,

I I mãe, sogra e avó BENTA SOUSA BEHR.
di I aos que enviaram pêsames ,e. flores ps r a o. e�quife, e acampa-

,, ! nharam o mesmo ao cerrnterro. Em particular agradecem ao

t ilustre e humanitário clínico dr. Saulo Ramos pelos imensos
e esforços empregados para salvá-la. A todos convidam para a

mg.s���"""�_�__aG__.A8__8Q��_

missa de 7° dia. a ser rezada na capela do Estreito (João Pes-

Estupenda vitória do segundo se divulga, preSidentej
retormar os c?ntratos d.: Aratí, soa). no .dia IOde março

Concórdia da Federaçã.o do Remo, o sr. Dunga e Mano Brandao. jU-_;;-o-n-O-..l-em--•••.-,,-q-u-t--Q--t--_----f-·d-d----·-----Carlos Mar-tins da Rocha. o po-
oi) I"J� ,., Ui... en ar n ..m ra no senti o e ser rujorosamen-

Rio' do Sul, 23 - (Espe F d d R belher em casas de dlversõ te fiscalizado o cumprimento
cial) -_. Perante numerosa pular Car litos. e eraçãc o ema . I' .� ') -r-r

es
dos dispositivos do dec. 17.946,

e entusiástica assistência Rio. 23 (E,) - Na eleição de R 10 <-4 (E.') - O C h e! e de 12 de outubro de 1927, e do
realizou-se domingo último Aratl, Dunga e Brandão ontem, da Federação do Remo, de Policia, em recente decreto, decreto municipal 7.418, de 7
o esperado embate inter- Rio, 23 (E.) -- O Madurei- foi aprovado o nome do [or recomendou ao Serviço de Fis- dezembro de 1942, que proibem
municipal entre o Concór. r a oficiou à F.M.F. comunican nallsta Arnaldo Costa. para o calização e Repressão à Men- a entrada e permanência, mes
dia, desta cidade, e o

'

Cip, do que vai se prevalecer da cargo de seu diretor de propa- âicância e Menores Abandona- mo como empregados, ele me-

d Lto i opção- a que tem direito para ganda. dos e às autoridades policiais, nores de 21 anos em estabeleci-e aJal.
O conjunto local, orientado mentos de diversões públicas.

pelo técnico argentino Tito

[-Rodrigues, abateu o esq u o Reconqui§tadas
drão í

t ci j o ien se pe'a dila Moscou, 24 (U. P.) - O co-

tada contagem de 7 a 2. municado da meia-noite anun-

I cia que as tropas russas ocupa-

o AmawnilS venceu II
ram na Ucrânia, a cidade de

Blumenau, 23 - O Am:l- I Crastianets e o centro distrital

zonas venceu o Bandeirante de Pisarevca, além de várias lo-
calidades.

pela contagem de, 4 a 1 Em Cubâ foram ocupadas as

grandes localidades povoadas
de Cclmscaía, Actiscaia, Cher
no- Iarnovscaía e outras.

Em Maceió
O Brasil, de Maceió, der·

rotou o Náutico, d o Recife,
por 4 a 1.

o Doutor Osmundo Wanderley da
Nobrega, Juiz de Direito ela la. Vara
'da Comarca de F'Ioiianópolts, Estado
ele Santa Catarina, na fónna da lei
etc.

EDITAL DE PRIMBIRA PRAÇA
COM O PRAZO DE TRINTA DIAS

Em Curitiba
Renl iao u-s e domingo úl.!timo na capital paranaense,

o feshv,)1 da Associação
dos cronistas Eapor tí voa,
que co nstou da dois prélios
futebolísticos.

O Britânia
'ventus por 4
tico derrotou
por 3 a 1.

venceu o Lu
a 2 e o Atlé·
o Ferroviário

o SEIO lRINSfOR IDO E
DE OPRESSÃO!

,

Faz saber aos que o presente edi
tal ele primeira praça, com o praso
de trinta dias virem, ou dele conhe
cimento tiverem que, no dia 29 ,'i:-"l
março próximo vindouro (segunua
feira), ás 14 horas, á frente do editt
cio do Palácio da Justiça, á Praça
Pereira Oliveira, o porteiro elos au
ditorios do Juizo trará a publico pre
gão de venda e arrematação, á quem
mais dér e maior lanço oferecer so
bre a respectiva avaliação ele trinta
contos ele réis ou sejam trinta mil
cruzeiros, o seguinte: - lVIetade de
uma casa sita nesta capital á rua Es
teves Junior número cento e trinta e

I cinco (antigo trinta e um) o seu res

pectivo terreno, construída de tijolos,
coberta de telhas, torrada, assoalha'
da, envidraçada, com diversos com-

partimentos internos, com instalações
de água, luz e esgôto, edificaela em
um terrno que méde trinta e nove

(39), metros de frente e cento e ses
senta e sete de fundos, extremando
por um lado com propriedade do se
nhor Luiz Orofino, pelo outro com

propriedade do senhor Carlos Meyer,
fazendo frente á citada rua Esteves
Junior e pelos fundos com prcpríeda
ele do Ginasio Catarinense. Esse imo
vel que pertence ao espolio de d.
Georgina de Castilhos Bertrand é le
vado em praça em virtude de reque
rimento da inventariante com o qual
concordaram todos os interessados. E,
para que chegue ao conhecimento de
todos, mandou xpedir o presente edi
tal que será afixado no legar do cos
tume e publicado na fórma da lei, fi
cando por êste meio citada a Prefei
tura Municipal de Florianópolis. Da
do e passado nesta cidade de Floria
nópolis, aos vinte e treis dias do mês
'de fevereiro do ano de mil novecen-

tos e quarenta e treís. Selos a final.
Eu, Hyg ino Luiz Gonzaga., Escrivão,
o subscrevi. (Assinado) Osmuudo
Wanderley da Nobrega - Juiz de
Direito da P. Vara. Confére. O Es
crivão.

HYGINO LUIZ GONZAGA

• A história horripilante de dois homens, colhidos
pelo inverno no alto de uma montanha - com a

morte por única companhia.
No novo número de SELEÇÕES.

**************************************�*****-***** *

Em Ponta Grossa
O Brosi l, de Curitiba.

abateu o Operário, de Ponta

IGrossa, por 6 a 1.

Em Montevidéo
o Penarcl, de Mon tevídêo ,

empatou de 4 0·4 c o rn o

Old Boys, de Resirio.

• Como Hitl e r está impondo o «suicídio racial"
involuntário às nações vencidas. ao mesmo tempo
que força meninas escolhidas a entrar em «campos
de reprodução", para alf conceberem filhos de
desconhecidos soldados nazÍstas... Pág. 29.

Em Porto Alegre
O Cruzeiro, que domingo

último venceu o Irvtez-noc
í

o

nal, por 3 a 2, rned
í

r d Eor
çu s hoje, à noite, com o

('onze" do Grêmio.

*********************

Por que razão as consumi
ções nos põem doentes!
Como corrigir os choques emoti
vos, que podem causar úlceras
no estômago, alta pressão arterial,
e outras moléstias.,. Pág. 6.

�ArENCÃOI#

As assinaturas devem ser tomadas
exclusivamente por intermédio
dos agentes abaixo discriminados.
Cuidado com os solicitantes não
autorizados!

*********************************�**************************

oCativo doAmazonas!
o o martírio da leitura que
sofr eu, às mãos do seu pró
prio salvador, um explorador
perdido na selva! ... Pág. 2l.

*********************

Pós de tal.:o para curar a

e:mgina de peito! Como se

restituem à vida vítimas da an

gina de peito, polvilhando o co

ração destas com talco, - e outras
maravilhas da Cirurgia... Pág. 35.o Flemengo jogara em

S. Paulo
Rio, 24 (A. N.) - A dele!

gnção do Flamengo embar-!
corá amanhã para S. Paulo, )
o-Hm-de participar de uma!
ternjaorcd a com o Palmei
ras e com o Corinthians. 18
quadro carioca levará NilÓ.
o seu novo ponta-direito,
que terá, no Pacaembú, o

portunidade de revelar suas

qua1idade3.

(arlitos
Rio, 23 CE.) ,

Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & elA. - Hua Felipe Schmidt, 8
Representante Geral no Brasil: FEHNANDO CIlINAGLIA - Rua do Rosário, 55·A - 2.0 andar - Rio

Foi eleito.

Lavando-se sabãocom o

"VIR(jEM ESPECI LIDADE"
elA. WJ�r:rZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca reglsr.)

tempo e dinheiro
..

eCOnOln!Za-Se

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�_DI_CA_D_O_R_M_E_ICº EXERCllOS TRaNSPORTADOS PELO AR
D ARAUJO-OLHos, OUVIDOS
__l_. NARIZ, GAR,GANTA
Especialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.
C I Pela manhã, das ro à� 12
onlu ta J: A' tarde, das 3 às 6

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Corso de Aperfeiçoamento e Longa Prâtíea no Rio de Janeiro

Consultas P8Iabo���htt::c.:�rãr:ri::��� �a:ar:dg:'11a\irOasáS 12

Consultôrío: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho. 2::l.

Dr. MARIO WENDHAUSEN - �����:ra��o �:��de Medicina da Universidade do Brasil)BK-mlerno do Serviço de Clinlca Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - T'el, 1426
Beaídencíe: Rua Visconde de Ouro Preto D. 70 - Tel. 1523

Horario - Das 15 às 18 horas - FLORIANOPOLIS.

Dr. AUGUSTO DE PAULA DJ�eto�a:i�a��S��:1
. FlorlanopobsResidência e Consultõrlo: Rua Visconde de Ouro Preto 51

(próximo ao Teatro).
Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.

Fisioterapia: Díatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONSULTAS: Diaríamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

FODA 1.644

Dra. Josephina 5chweidson
MEDICADoenças de senhoras e crianças.CONSULTAS: das 10 às 12 e das llt às 11 horasRua F. Schmidt, 39 (sob.)

----------------------------

Dr. SAVAS LACERDA
h-mterno do Serviço do Professor Leónidas Ferreira e ex-estagiário doaServiços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamentode Saude e Hospital de Caridade
Clinica médico-cirúrgica especializada de

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
Cons. Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259

Consultas: das 15.30 as 18 horas
Residencia: Conselheiro Mafra. 77--FLORJANÓPOLlS.

INSTITUTU Bt OIAtiNUSTlOO
CLIIIIVO

Dr. Djalma Moellmann
Formado pela Unlversldade de

Genebra (Sulca)
Com práUca nos bospítate europeu.Clinlca médica em geral. pedIatrIa,doença. do elstema nervoso, apare-lho gentto-urtnarfo do homem

e da mulher
Assistente Técnico

Dr. Paulo Tavares
Corso de Radiologia Olínloa com o
dr. Manool de Aoreu Oampanarto

I I
Sfl.o Paulo). Especializado em HI
�lene e Saúde Pública, pela Uníver
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

;_------------ Metabolismo basal

I s on fagern Duodenal
Dr. R-ml·SI"o o, blnete de flsloteraoia

� Laboratório de microscopia e
análise clínica

ROll Fernando Machado,'
Telefone 1.195

CLlNICA -MEDICA
Molestia8 Internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edlfl
elo Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 horas.

RESIDENCIA'
Av. Hercllio Luz, 186

- Phone: 1392 -

p! nQTA NnpOL'R

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vitor Meireles n' 26

Telefone n' 1405
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras :-=- Mo
léstias Nervosas - Moléstias

Mentais
Consultas diárias das 5

horas em diante'14

(Pelo major (lide stewart, conhecido comentarista de
assuntos de aviôcãoi para o «Press Information.).As notícias que estão chegando e este cxérci!o será sem dúvida o podemos, sem esforço, imaginar

da África do Norte fornecem-nos! exército do futuro. , uma época na qual tudo terá de ser
os primeiros inf'ormes sôbre o nú-

II
OS CAMINHOS MARíTIMOS SAO mudado ou modificado. Pois os-

mero considerável de ataques aé- TAl\IBÉNI CAi\'INHOS AEREOS caminhos marítimos são também
reos que ali estão sendo levados a Parece verdadeiro que é uma caminhos aéreos, precisamente co-
efeito. Ambos os lados estão-se uti- 'causa não sómente importante em mo os caminhos terrestres são ca
lizando da aviacão para 'o trans- si mesma, como enormemente im- minhas aéreos, Quando a estrada,
porte de tropas e, segundo me pu- portante devido à parte que lhe da Birmânia foi cortada, os aviões,
rece, as Nações Unidas estão fa- cabe em toda a estrutura do poder reabriram-na no ar. Quando os ale
zendo tal cousa numa escala muito aéreo. Parece que isto só agora es- mães viram que o caminho maríti
maior do que em qualquer outra tá sendo descoberto. Segundo o mo entre a Grécia e Creta f'ôra cor
ocasião. As primeiras notícias re- axioma, a vitória é sempre alcan- tado pela esquadra britânica, eles
ferentes a transportes de fôrças I çada pelo país que dominar os ca- recorreram à sua aviação para err-

�or
via aérea tornaram-se conheci- i minhas marítimos do mundo. Isto centrar um novo caminho. A vitó

las no inicio das operações, quan- \ continua a ser uma verdade nos ria será, então, alcançada pelos
o foi anunciado que paraquedis- I nossos dias, e assim deverá pcrma- países que dominarem os caminhos.

tas britânicos e norte-americanos

I
necer por muito tempo ainda. Mas aére-os do mundo.

tinham sido conduzidos

diretamen-I
'

te da Inglaterra para a África, atra- ---------- __W_ ---

vés de distâncias que atingiram
muitas vezes 1.500 milhas, pelo ar.

C � ·

A I' "B
'

Cheg�;��I�fep�rsL�s ��iícias de Omnanul8« lanca uH ala ».
que o 111l111lg0 tambem estava mo- fi .

vendo tropas por meio de aviões

F d d S -- d BAIAa�i�n:al1do-se que eram levadas �la un ti! ., em 1870,. e. e:Sici lia e da Sardenha para TUl1Js,
assim como abastecimentos de to- I NCEN 010 S E TRANSPORTES
da sorte, Dizia-se que os alemães Dados relativos ao ano de 19t1estavam transp:wtando pctr_9leo em

Capital Reaüzado Cr $ 9 OOn.vllO 00tambores de cí ncocnta galões. Ca-I" • ,
.

nhões e veículos ligeiros de trans-I Reservas. mais de $ 59000.000,00
porte, como motocicletas e combi- Responsabilidades assumidas, c $ 4.748.338.249,78
nações ele "sidecars ", estavam sen- Receita • $ 34 198834 90do le\'a�los em aviões. L'1:na das in- Ativo em 31 de dezembro c $ 91'862' 598' 37formacoes ad ea ntava ai nda que . . ,

eles estavam transportando "tan- Sinistros pagos c $ 7.426.313,52
ks" por via aérea. Isso será feito, Rp"," rlP raiz, (prédios e terrenos) $ 23.742.657,44certamente, nllln� grande escala, no DIRETORES: Dr. Parnfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr.futuro, mas duvido da veracidade ." '

dessa noticia porque ela dizia que Fra n CISCO deSa e Anísio Massorra
os "tanks" pesavam doze tonela
das.

O "Avr o Lancaster", por exem

plo, foi elogiado pela enorme car

ga ele bombas que é capaz ele le
var. Esse avião transporta uma car

ga maior do que qualquer outro
aparelho do mesmo tipo. O maxi
mo dessa carga é de cerca de oito
toneladas. Não sei de nenhum avião
gcrrnamco qltc possa transportar
um "tank" de doze toneladas. Os
alemães poderão possuir tais apa
relhos, mas até aqui a maior má
quina com que dupar-amos nas
áreas de combate foi o "Blohrn
Voss 22", um avião de 6 motores.
,Êsse avião não será capaz de levar
nada que se pareça com Ulll

"tank" de doze toneladas. Todavia, Iainda que seja duvidoso que aero

planos alemães tenham transporta- Fôroelo veículos dessa espécie, em ser

viço regular, não me refiro, como
é natural, a tipos experimentais de
aparelhos.
AS ESPERmNCIAS DA ÁFRICA

DO NORTE
Aparentemente, não há limite

para a capacidade de transporte da
aviacão. Os exércitos de futuro se

rão exércitos Transportados por via
aérea. Eles se movimentarão com
seus canhões, "tanks" e abasteci
mentos pelo ar. E na África do Nor
te, ambos os lados já deram os pri
meiros passos nessa direção. Am-
bos os lados transportaram muni
ção, combustível e tropas pelo ar,

E se a luta intensificar-se em qual
quer parte daquela região, os seus

resultados serão influenciados em

granele parte, se não de modo de
-ci sivo, pela extensão e pela efici
ência elos transpostas aéreos.
Do ponto de vista da guerra aé-'

rea, as operações na África do Nor
te apresentarão resultados surpre
endentes. Os aliarias têm de trans-
portar seus abastecimentos de uma
distância cerca de vinte vezes maior
cio que aquela que separa as po
tências eixistas elo teatro das ope
rações. lVIuito já foi feito com a
utilizacão intensa dos navios mer

cantes:' Mas quando predomina o
'fautor tempo, fica-se na dependên
cia da aviacão. Um artigo de pes
quizas cientificas do ministro da
Aeronáutica fez alguns cálculos
acerca da capacidade de carga dos
modelos existentes de aeroplanos.
Ele demonstrou que os hornbardea-I

dores modernos conseguem ás ve
zes percorrer até trinta milhas- to
neladas com um galão de combustí
vel. Um avião de 30 toneladas póde,
assim, percorrer uma milha por
galão. Êle mostrou em seguida que,
nessa proporção, um aparelho que
levantar vôo com a metade do peso
total em combustível será capaz de
.percorr-er 6.300 milhas sem parar.
Em tal vôo, naturalmente, não se
rão levadas bombas.
Cito êsses algarismos para mos

trar que não é razoável supor que
a aviação tudo poderá fazer ime
diatamente. Há ainda diante de nós
um longo período de desenvolvi
menta. Entretanto, o que agora se
está fazendo será talvez considera
do pelos futuros historiadores co
mo tendo sido o ponto de partida
d o exército transportado pelo ar,

Agências e sub-agênctas em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.
Aoente em Florianópolis

CAMPOS LOBO & elA. -- Rua Felipe Scbmidt, n: 39
Caixa Postal D. 19 -- Telefone 1.083

Eod. TeJegr. «ALIANÇA»
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. ITAJAÍ,
BLUMENAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

J. Eugênio Müller Filho e Oscar José Müller
ADVOGADOS

RUA DO ROSARIO. 116. - RIO DE JANEIRO.
em geral. iJI'(:cessos em todos os Mintsteríos,
li78Ção doe [azidas, 8gU8s mine rais e quédas

dázu». NHtllrl'\liziI('Ões,

Vença a intensidade do calor.
sem quebrar a linha da elegância!' l"

É grave êrro Você admitir que o calor ex
cessivo possa justificá-lo por cruzar as ruas da
cidade em desalinho, descuidadamente trajado.

Você esquece que o verão não é inimigo
do decõro ou da elegância. <'"

Especialmente agora. quando a ALFAIA
TARIA BRITO, recentemente aberta, está exe

cutando. com notavel perfeição, ternos leves,
cômodos, distintos.

f

1-
:�
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-� Pelo menos durante duas gerações Ecos
�

IMPERI,t\L
- FONE I5S? -

e Notícias CARTAZES• DO DIA
A Fiscalização Bancária afi

xou ontem o seguinte aviso: liA
Fiscalização Bancária do Banco
do Brasil torna público que, no

uso de suas atr ibuiçàes e nos

termos dos decretos números A's 7 1/2 horas A's 7 1/2 horas
14.728 e 23 . .258 dos decretos- Quando uma mulher���n�:� d��i��raçt;e�:ou as se- Formosa bandida

10 ,- Fica proíbida a entrada (Tecnicolor) I é valente
ou saída de papel-moeda bra- Com Gene Tierney e Randolph I Com Marjorie Rarnbeau, Ronald
silairo, sendo apreenc idas quais- Scott Reagan e Jane Wyman
quer quantias encontradas em Complemento Nacional (DF.B.) Exposição de alimentação
poder de pessoas que entrem PJuto lunínr (Desenho) A mulher na fotografia Short
no país ou que dele se r e ti Preços Cr. :t3,00 -2,00- 1,20 Preços: Cr. $2,40 e 1,20
rem. Imp. até 10 anos Livre de Censura

2° - A posse de papel-moe ....
da estrangeiro por passageiros :- -.
destinados ao exterior, �Ó será
considerada legal quando o por
tador estiver da posse de au

torização fornecida pela Fi sca
Iização Bancária e devidamente
anota-da pelo estabelecimento
que o vendeu.
3° - Os passageiros vindos

do exterior que possuirem pa
pel-rnoeda estrangeiro. deverão
fazer declaração dêsses valores
e assumir compromisso de ne

gociá los dentro de 30 dias, em

estabelecimento autorizado".

�

CINE ODEON
- FONE 1602 -

SABADO, dia 27 grande
soirée à fantasia-Ensaio Geral
para o Carnaval de 1943 - con

centração dos foliões do Lira.
CARNAVAL DE 1943 -Março
Dois retumbantes bailes à- fan
tasia-Sábado, dia 6, e Segunda
feira, dia 8.

x

Séde. LONDRES - Fundo de reserva: superior
a CR. $ 1.200.000.000.00. Sub-Agente'

L. ALMEIDA R Ar t. Bitencourt, 18

lHE lONDON & LAHeASHAIRE IHSURAH(E (o. LiD.

o derrotismo e o pessimismo
são armas da "quinta-coluna".
(L. D. N.).

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas MiIi·
tares podem exigir, sempre que hon
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada ín
formante prove Q qae declarou. A
má-fé constitue crime contra .a se
gurança nacional. (D. E. M.).

Filadelfia, 23 (U. P.) - O que garanta os governos a ela
embaixador da Holanda nos aderentes sôbre a aplicação de
Estados-Unidos, dr. Alexander direitos proibitivos de importa
Loudon, em discurso pronun- ção de mercadorias, introduzi
ciado na "American Philoso- das de países que adotem prá
phical Society" sugeriu que se ticas comerciais deshonestas.
interviesse em todas as indús- Manifestou que o sistema deve
trias do "Eixo", pelo menos ria estar de acôrdo com as me
durante duas gerações. didas adotadas, no momento,

O citado diplomata recomen- nos Estados-Unidos, para ês
dou o estabelecimento de uma ses casos.

instituição internacional para I

Mesas à venda na Relojoaria

Moritz; Cr $30.00.
Ingressos avulsos, para visi

tantes: c-, #>50,00

Caspa' LOÇÃO lURAYI�
LHOSA!

Dr. Edgard Pinto de Souza
Médico - cirurgião da Cau de Saúde São Sebastião. Formado na

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onde ia! assistente
efetivo da Cadeira de Tecnica Cirúrgica regida nele Prof. EdmundO Vas
concelos. Ex - assistente do Prof. Benedito Montenegro. Com prática da
mais de 'l anos na Clínica Cirúrgica do Prof. Alípio Correia Neto. Com
estágio de especialização no Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prof.
Sauerbruch) e nas clínicas dos Profs. Konietzny. de Hamburgo. e SchmiedeD,
de Frankfort. Cirurgia da Tiróide. estômago, intestino delgado e grosso.
fígado e vias biliares. seios. útero. ovários. rins. prostata e bexiga.
hérnias. hidrocele. varicocele e varizes. Cirurgia dos ossos e articulações.

I
É encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa de
Saúde São Sebastião. tel. 1.153 Das 15 às 18 da tarde. à Rua Fernandll
l�ai:la!lo 6. tel. 1.195. Residencia: Rua Duarte Schutel n° 2. Tel. 1259

A Estatística Mih':ar, destinada II

facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige que 'todos os

perfeita quanto possível. do apare
lhamento material das fôrças arma
brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con
tra o Brasil em g'uerra. (D. E. M.).

ACACIO MOREIRA
ADVOCiADO

ESCRITOR lO: rua Deodoro. n' 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RESIDENCIA: La Porta Hotel.

apartamento 112
C. Postal, 110 Fone. 1277

»

"

95,00
35,00

:C'iJlQeçou a sensacional e fulminante queima de tecidos da CASA DAURA
-qne acaba de r��beI' um maravilhoso sortimento de sedas lisas e estampadas, tecidos finos de algodão, em coras e padrões moderníssimos,

,,_ proprios para a presente estação, e que estamos vendendo est� mês a preços Infímos.

::"omprar na {la� Daura síguttlce, comprar artigos sempr.e e modernos peln.s �reços mais baratos da
. pr�ça. Eis a relação de al-

ti '\ ,!-,�JI, guns artigos que estamos Ilquidaudo pelos preços abaíxo:
'._j _

...;J

SEDAS Tecido p/colchão, larg, 065 b» 2,80 Guarnição p/jantar 140 x 180 »

-Seda Iaqué em todas as côres mt Cr. $ 4,00 Tecido p/colchão, largo (l,80 »» 5,00 Guarnição p/jantar 140 X 230
..

Seda Lumtér«, larg. 0.90 It» 1300 T'ecdo p/colohão largo 1,40 »}) 6.50 Jogos de renda p/quartos
Seda Llnger+e lisa lO" 7.50 Crepon p/kimtlno lO ,. 4,50 (7 peças) um" 35,00

".seàa Lingerie estampada »» 8,00 I Toalhas p/ro.,t!) de 2,00-2,50-3,50 e ,. 5,00· A RMARINHOS E ARTIGOS P/HOMEM:
Fustão de seds liso »» 8,50 Toalhas Bom Dia uma .. 4,50 Leite de Colonía uma» 6,00
-Orgunaa lisa » » 8,00 Toalhas lisa p/banho »lO 7,50 Liga de borracha uma» 2.00
Gabardíue de seda, art. pesado, Toalbas Alagoana p/banbo » .. 10,00

I Lamina Gilete Azul 1/2 dezena" 4,50
8S t-idas cores »» 13,00 Toalhas grandes p/banho ,,:. 18,00 Baton Michel um » 3,00

:Seda grauué lt » 7,00 Toalhas em cores p/banhos lO " 1200 B uon Zande »,. 3,00
'Tafetá Moírê » 1000 Brim Azul marinho "» 3:80 Talco Ross »» :>,50
"I'atetá Xadrez, art. hom »» 7,00 Granité de algodão, larg. '1.60 1) » 12;OL. Sabonete Gessy caixa » 4 90
iLaqué lavrado » � 8,00 Tapetes de vetuuo p/quarto ,., 20,00 Calça de borracha, art. bom uma .. 6,50
'Seda estampada, d es. novos » »10.00 CAMA E MESA Jogo de couro p/homem,
"Seda estampada, art. fino, l'lrgo 0,90 » »J 6,00

�

olcha fustão p/casal uma Cr.$ 22,00 (Reclame) um
-Seda estampada des. gre d lEI » »12.00 Colcha Iustão r'/solteiro ,. lo 16,00 Jogo de couro p/rapaz ,.

�eda listada pjcamtsa »,. 9.00 �(llcha veludo p/case! ..» 29,00 P88td. Eucalol uma
(Linho e seda pjvsstído »» 10;50 Colcha reclame » lt 8,00 Pasta Lever ,.

'Veludo Chííton )} » 55,' o Colcha de seda p/casal lt» 44,00 Pasta Alvidente »

TECIDOS DIVERSOS Cvlchn branca prsolteíro »:. 10,00 Esmalte Cutex um

"Opala lisa mt Cr. $ 2.50 Cobertores meia lã r/caRsI »» 55,00 Blusas Swing uma

'Opala lisa, largo 0,80 »» 3,80 Cobertores dezenbado; art. pesado Camisa Socega Leão p.homem »

"Chitáo » lO 2.90 p/Jasal um » 39,00 Camisa Socega Leão p/rapaz »

�Chitão, largo 0,80 » » 3,80 Cobertores xadrez p/casal ,.» 30,00 Blusas Aviador, art. bom »

-�Luizine » » 2,80 Cobertores xadrez p/solteiro lo :. 24,00 Blusas p/homem »

LiDon liso lt » 2,80 Cobertores xadrez p/cssal :&» 19,50 Blusas p/bomem "

',Linon estampado :.t » 3.00 Cobertores xadrez p/so}t(>iro lO " 16,00 Capas felpudas p/crianças lO

�Unon listado, 8rt. moderno »» 3,50 Cobertores dezeDt.ados r/casal lO ,. 22,00 Casaquinhos p/recem-nascido um
FURtão estnmpsdo, Rrt. novo »» 5,00 Cobertores dezenbadoB p/sol- Casaquinhos felpudos )}

-Zefir em diversos tipos )}» 2,80 teiro » » 18,00 Pasta de couro p/colegiais de 14,00 e
'Tricolioe PI camisa de 4,eO e » 5,50 Cobertores xadrez p/bebê »» 6,5'"\ Malefas p/trabalho de $6, 50,
Rendão -PI vestido mt 6,00 Cobertores dezenhados r/bebê $7, 50, $8, 50, $10,00 e

.

Tecido PI cortina lO 2,30 de 7,50 e ,. • 10,00 Mfllas p/viag6ns de $26, $30 e

"Tecido PI cortina, larg. 0,80 7,50 .. 8,50 Cobertores cinza um » 8,00 Porta Nikel de couro um
Tecido PI cortina, 1,40 mt 12,50 Atoalbado braDco e de cores, Sombrinha ele sena p/senhora uma
'Opala estampada mt Cr. $ 4,50 largo 1,40 m�. III 6,00 Sombrinha de tricoline, aft.
Linhos estampados tipos novos » III 5,0(, Cretone branco largo 1,4Q :." 7,50 bom
Tobralcos e�tamp8dos »» 6,00 Cretone de cores largo 1,40 .,,, 8,00 Sombrinh'l de tricoline r/cebo
-Tecidos estampados de algo defl. Cretone branco, largo 2 mt. lO l' 9.50 comprido

modernils » » 7,no Cretone branco largo 2,20 .. .. 10,00 Sombrinha de tricoline Plco-
Merinó preto » :li 5,00 Guarni\�ão pintada pichá uma » 35,00 Iegiais »» 14,00
'·Crepe preto p/luto » » 5,50 Guarnição p/chá, 140 X 140» »20,00 Lã Linda, em todas 8S cores um :& 1,50
RECEBEMOS UM .GRANDE SORTIMENTO DE ARTIGOS PARA CARNAVAL, COMO LUMIE'RE, LAME', SETIM, LANTEJOULAS, PRATINHAS

ESTRELAS, COLARES DE ALJOFRE, OCULOS, CAMISAS, E MUITOS OUTROS ARTIGOS PROPRIOS PAflA O CARNAVAL DE 1943
E' de vosso interêsse comprar os artigos que necessite, na nossa la e já tradicional liquidação semestral

Não se esqueça que a A CASA DAURA vende sempre pelos menores preços, porque compra só a dmhero,
Ven::!e só a dinheiro e compra diretamente Elas fabricas. RUA FELIPE SCHM.ITD, 19

"

» 12,00
• 10,00

3.00
3,30
2,40
3.40

10.00
5,50

»

»

»

III

II 5,00
24.00
18,00
'13,50
15,00
3,50
7,50

18,00

lt
..

..

"

)} 12,00
34,00
3,00

35,00

»

..

»

lO 25,00
» 18,00'
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Ârtistas

«Relojoaria

o jogo do nazi-nipo-fascis
mo volta a ser o da intriga
entre russos e anglo-america-
nos, _. diz o "Correio da Ma
nhã", e continua: Êle o faz de
acôrdo com os tradicionais pro
cessos de manhas e sutilezas.
Procura enternecer, insinuan
do que a vitória soviética não
importa, apenas, na destruição

� da máquina militar da Alema
nha Implica, fatalmente, na re

volução social dentro da Ingla
terra e dos Estados-Unidos.
Antes de 1939, as conjecturas

hipócritas do hitlerismo e do
mussolinismo já eram mais ou
menos conhecidas. Os ditadores
teuto - italianos costumavam,
vez por outra, divulgá-las. Foi Io que se verificou às vésperas
do assalto à Abissínia e por --7

...

58,._----------
.....

-----",_---v
..

s...-So
...�-....,.

ocasião da visita do velho e

honrado Chamberlain a Muni-
O d

.

�
que. Era evidente que a pre- ..,uan O UDl n.ôZIS.õ
ocupação do Fuehrer e do Du- b - l'

-

ce se resumia no propósito de uma I.il�h.orla .. co>... Rio, 23 (E.) - O sr. Rufino' viram Damasceno amarrado e
evitar uma aproximação do go- LONDRES 23 (Reuter: I Alemanha,

e praticados por Gomes Júnior depositário da I estranharam o caso. Horáciovêrno de lVIosc�)U com os de I "Durante o 'ano passado, os "ondas de �ombal��eir�s". Só- Fazenda elo sr. Afonso de Oli-I declarou-lhes que 80 tratava deLondres e Washlllgto�l, meten-, ata.ques aéreos alemães contra

I
mente em seis ocasioes aur.ante veira Santos, situada em Joa- um louco, que conduziam paraelo no lance o de �aI'ls. "?e al-, a Inglaterra foram, sempre, o ano, �!üretantc:, por mais �e quim Távora, 60 distrito do mu-I um manicômio de Niterói, por

guma sorte, os dOIS refinados feitos por três ou mesmo por 100 avioes alemães um porto nicípio de Nova Iguassú, a qUalj solicit�ção ,das autoridades deartistas conseguiram seus ob- se acha hipotecada, queixou-se Joaquim Tavora.
tivos. As missões especiais e menos aviões" - diz o Almi- britânico foi atacado - isto às autoridades locais de que o I Com alguma dificuldade con
de última hora enviadas pela rantado. Êsses ataques trans- depois de 342 ráides efetu- indivíduo Horácio Antônio.com venceram os policiais e o veí
Inglaterra e pela França à formaram-se em "pesados rei- por grandes formações de bom- vários comparsas, havia furta- culo prosseguiu na viagem.Rússia perderam a viagem. Hí- des", segundo publicações na oardcíros, no ano anterior". do 60 metros cúbicos de lenha Na Penha, o sinal estava te-tler valeu-se da confusão por da referida propriedade. As au- chado e o caminhão teve ne-êle próprio criada e tirou

par-I COMPAtiHIA DE SEGUROS «SAGRES)) I toridades tornaram a queixa em cessídade de parar. Damascenotido. Poude abandonar a Fín- I consideração e determinaram' começou a gritar, embora com
lândia. Mas em Moscou, muito

s

Sub Agente I_ ao oficial ele diligências, Ma- dificuldade, e imediatamente o
mais do que em qualquer ou-

�
L. ALMEIDA - Rua Art Bitencourt 18 I noel Alves Damasceno que in- caminhão foi cercado de curto-

tra parte do planeta, sabia-se timasse o acusado a compare- sos. Aparecendo no local al-bem quem eram Hitler e Mus- cer à delegacia para dar ex- guns policiais do 210 distrito,solíní e o que significava a pa-

M
O único que costura C01U cór plicações. Damasceno não tar- Horácio e José Silva foram de-lavra de honra de ambos: te próprio e se responsabiliza, dou a encontrar o acusado eml tidos, sendo o oficia� de dílt-zéro.Os russos achavam-se pre- sob garanti0, pelos companhia de vários .en�preg�-I gências posto em !Iberdade.parados para o que desse e (A T E L I E H ) serviços executados. VES'I"'IDOS dos e ao fazer-lhe a íntímação i Todos foram conduzídos paraviesse. Tinham mais certeza da foi seguro por Horácio e seus a delegacia da Penha, onde Da-ENXOVAIS, FANTA.SIAS e outros trabalhos concernentes Ihtraição ítalo-germânica do que empregados, sendo amordaça- rnasceno narrou o que eao rcrn o , Ultimas novidades em Figurinos f' f'o grande Einstein, por exem- do, amarrado e metido no ca- acontecera, o que 01 con irma-

plo, dos problemas da relativi- Pi'i'lça 15 de Hovembro, 23·A minhão n. 14.451, que estava do pelos seus audaciosos deten-dade. Puseram-se em guarda. 99 5 v. clt· 3 carregado de lenha e se des- tores. Horácio confessou que ia.O resultado é que a Alemanha tinava a Niterói, passando por levar Damasceno para Niterói,está derrotada na frente orien- desmoralizada tática. O diabo [para não caír nas mãos das esta capital. onde com facilidade conseguital. e a Itália reza por alma das ressurge ermitão. Mas. como o suas vítimas, teria exclamado I O veículo rodou com o ofi- ria interná-lo em um manícôdivisões que para lá mandou uso do cachimbo torna a bôca I que com a sua morte perdia o, cial de diligências, Horácio, e mio, corno louco, por ter boas.a-fim-de ajudar os parceiros. O torta, Hitler- não deixa de Imundo um grande artista. I um capanga dêste último, José relações com os diretores doFuehrer, por si e pelo Duce,

te-'I
ameaçar os povos para

oSI
Grande no crime, é claro. Ou-, Leite da Silva. Na "barreira" estabelecimento.mendo hoje a derrocada írre- quais finge piedade. tros viriam depois, forçados do I de Caxias, o caminhão foi exa- Ambos foram autuados e

mediável, retoma a antiga e Néro, obrigado a suicidar-se mesmo destino. . . minado por dois policiais, que enviados para Nova Iguassú,
a-fim-de serem apresentados às.
autoridades daquele município •.

I Ofíci !!1"'1 ' •

ncmo i ecmco
({RO:{ALn

Royal»
3Rua Trajano n'

I, ji I '

I, I

I i
. 1
1' l\_/l_a_c_l'-_l_E-:_�......c_l""",()_'_&_(:_,-_/_1_2_4.""'"":;":Alt.4S

Anexa - Oficina mecânica sob
a rnr ecão de

Instalada modernamente e clirigid-i por téc aico E'spe
cfalizndo, conserta e reformri máquíuas d e «scr e ver

e de cnntabilide de com a bsolutn garanu r
. e modicidade de preços

RUI) Juão Pinto, 5 - sobrs do Teler(;ne, 1658TR.EMEL
Aparelhada para concertar Registradoras, Numera

doras, vttrulas. máquinas de escrever, calcular, coser,
aparelhos fotográficos, telefones, etc.

SERViÇO PERFEITO E GARANTIDO
p

lbnordaçal1am O oficial de diligências,
tentando conduzi-lo _para um bospicioconta

LEONOR DEUCHER

Não tenhas dúvida em de
nuneíar um "quinta·coluna�,
por mais que pareça teu amí-,
go; não merece tua estima um..
traidor da Pátria. (L. D. N.).

Aluga-se
ó

t irno,
casa de mora

dia, em São Jo
sé, à rua Padre Cunha, 2.
Trotar em João Pessôa (Es
t re

í

to) , àrua 7 de Setem
oro, 398.
105

Casa

6 vs-6

Enlermeíra obstétrica (par
teira di plomade] A tende na
Casa de Saúde S. Sbbastião.
das 10 às 12 e das 15 às 17
horas

---------------------

Descoberta uma
jazida de ferro

RIO, 23 (E.) -- Informa-se
de Maceió que foi descoberta
uma jazida de ferro, na fazen
da Cadoge, no município de.
Marechal Deodoro. O material.
encontrado foi examinado na,
Fundição Geral do Recife, sen
do considerado minerio de fer
ro de ótima qualidade.

Os elementos colhidos pela Esta,
tísrica Militar são abso lutaraeuk
secretos, (' servem sómente a fim
militares. Negar-se a fornecê-los 0'11
mentir no ministrá-los constitue
rrimp r;(J'(\To,",?n"",<" "'lllido pelas

I leis do País, (D. E. M.). "',; ·.4

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O. Pálidos. DIPluPlr.dol,
E.qotados, Anêmicos, Mã ••
qUI cri.m Mlgroa, Criança I
uquíticII, receblrão • tenl-
ficaçiio gllsl do organismo

com o

Sa n OU 9 n O I
Llc. D.N.S.P. n' 199, da 1921

San D u enol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS

(ASA Dt. MORADIA
Aluga-se uma, à: ua Bocaiuva

n
'

22, com 5 quartos, 3 salas,
banheiro CJm água fria e quen
te, garage, etc Tratar no Largo
Fagundes, n, lO.
112 10 vs alt-l

JUIZO DE DIREITO DA PRITI1EIRA
-VARA DA COMARCA DE FLORIA-_,

NóPOLIS

Edital ãe citação com o pr'azo de 20
(lias

O Doutor Osmundo Wanderley da
Nóbrega, Juiz de Direito da PVara
da Comarca de Florianópolis, Estado
de Santa Catarina, na forma da lei,
-etc.
FAZ saber aos que o presente edital

de citação com o prazo de 20 dias vi
Tem ou dele conhecimento tiverem
que, nos autos de vistoria em que é
requerehte o Sr. Arão da Silva, Co
mandante do Cuter a motor "Sul Pau
lista", lhe foi dirigida a petíção..do
teõr seguinte: - Exmo. Sr. Dr. Juiz
de Direito da P Vara da Capital. Diz
Arão da Silva, comandante do cnter
a motor ,. Sul Paulista", no processo
de vistoria requerido nesse Juizo, por
aeu procurador abaixo assinado, que
tendo sido desembarcadas mercadorias
consignadas - "A' ordem", necessá
rio se faz a citação dos portadores
dêsses conhecimentos para virem rece
ber a mercadoria, pelo que respeitosa
mente requer a V. Excia. na impossi
bilidade da citação por mandado, que
se digne mandar publicar edital, com
o prazo de 20 dias (Artigo 178, nO IV
do C. P. C. C.) citando os portadores
dos conhecimentos - A' ordem - ;
virem receber as respectivas merca
dorias, depositando previamente a quo
ta de 10 % e mais despesas, a que es

tão obrigadas as mercadorias no pa
gamento da avaria grossa, sob pena
de, findo o prazo, ficarem ditas mer
cadorias depositadas até serem opor
tunamente vendidas, e o produto da
venda, retirado aquela contrtbuícãr
ela avaria, depositado, nos precisos
termos dos artigos 619 e 784 do Có
digo Comercial e 785 do mesmo Códi
go e 765 do Código de Processo Civil
E Comercial. T. em que, P. deferimen
to. (Sôbre estampilhas estaduais no
valor de três cruzeiros inclusive a
resnecttva taxa de Saúde Pública Es-
1:adual) Florianópolis, 18 -de Fevereiro
de Hi4'3": (Assinado Oswa.�ulcão
Viana. Em à dita petição foi proferi
do o seguinte despacho: J_ Como re
quer, Fpolis, 18-2-1943. (Assinado) O.
Nóbrega. E, para que chegue ao co
nhecimento de todos mandou expedir
o presente edital que será afixado no
lugar do costume e publicado na for
ma da lei. Dado e passado nesta ci
dade de Florianópolis, aos vinte dias
do mês de Fevereiro do ano de mil
novecentos, e quarenta e três. Eu, Hy
g-ino Luiz Gonzaga, Escrivão, o subs
creví. (Selos a final). (Assinado) Os
mundo Wanderley da Nóbrega, Juiz
de Direito da ra Vara.

Está conforme
O Escrivão

Hygino Luiz Gonzaga

Tem em {(stock» os IRais recentes artigos
para crianvas, ternos de fina confecção para
homens, calçados, chapéus, casemiras e Ii

nbos nacionais e estrangeiros, brins, roupas brancas, pijamas, etc. A Fábrica DISTINTA está con-
feccionando camisas para o verão a preços extremamente baixos.

Visitem as novas e modernas instalações de A CAPITAL, ii rua Conselheiro Mafra, 8.

Iriam pelos ares os navios ingleses surtos 110' porto de Santoss. PAULO, 23 (A. N.) - Do a executar a tarefa, por bom na Tua Caio, 332, residência de correspondência e notas sõbre
relatório do delegado Elpídio preço. Chistiensen ficou de pro- Afonso Degeser, alí instalado o movimento dos navios nos
Reale, entregue ao Tribunal de videnciar quanto ao explosivo uma emissora, que transmitia portos. Gneco confirmou que
Segurança Nacional, sobre as necessário e Uebele deveria dar mensagens relativas ao movi- entregava informações à espioatzvidades da rede de espiona- a ordem de execução. Como, menta de navios de nossos POT- nagem alemã, mas afirma que
gem chefiada por Nils Chries- porém, a embaixada alemã se tos, de maneira a orientar os só o fizera até a reunião dos
tinsen, constam reuelações ver- opôs ao fato, nada se fez. submarinos nazistas. Essas in- chanceleres. As informaçõesdadeiramenie sensacionais. A! RIO, 23 (A. N.) - Os jornais formações lhe eram prestadas sõbre o movimento de navios
ação dos espiões nazistas e bra-I publicam, com destaque as ati- por réâe de espiões, com que eram entregues em envelopes
sileiros, a eles ligados, causa

I vidades do grupo de espiões devia entrar imediatamente, fechados a Jordan, por inter
pasmo. Há figuras cujo traba- chefiados por Francis Frank e ligaram-se elementos teuto- médio de Mauro Sousa Macha
lho contra o nosso país foi âe- Valter o.Irâan, a quem estava brasileiros e integralistas, cuja do, que recebia instruções âire
peras diabólico e incriuel. Den- sujeito Eduardo Pacheco de aproximação Pacheco de An- tas de Pacheco de Andrade.
ire êstes, destacamos uma, cuja Andrade, preso no Rio Grande drade se encarregara, conior- Mauro de Sousa Machado era
aparência simplória, fisiono- do Sul, conforme informamos rn. atesta elementos constantes advogado e ex-jornalista, via
mia ingênua e modos delica- Jordan era agente da "Gesta- do processo encaminhado ao jou pelo interior de Goiaz e São
dos escondiam uma alma da- po" antes de vir ao Bra- Tribunal d Segurança Nacio- Paulo, voltando em janeiro de
nada, que agia com sangue frio ,il e fez um curso especial, em nal. Mas tarde, Jordão, pres- 1942, como representante da
e despreocupadamente. Trata- Hamburgo, sõbre assuntos bra- sntiruio já estarem suas trans- revista "Urbanismo e v iação"
se de Hans Ulricti Uebele, con- sileiros, afim de melhor ficar missões conhecidas pela poli- Outros implicados no mesmo
hecido na organização pelo conhecendo o nosso ambiente cia, tratou de âespitar, passan- processo, já remetido ao 'I'ribu
pseudônimo de "Mindis", filho e "modus vivendi". De Ham- do a vender rádios, por preços nal de Segurança Nacional, so
do cônsul alemão em Santos e burgo, depois de dois meses de iniimos, sem preocupação de bre as atividades da espiona
gerente da firma Theodor Wil- especialização, no Depariamen- pagamenot. çem e do "quinta colunismo"
te Oito. Sua. atividade, como tot Sul Americano, foi enca- Na residência do inteçralista

I
nazi-integfalsta, sãos Paul

espião, foi assombrada e pro- minluuio para Borâéos, de onde Gneco Carvalho, preso junta- George Engemann, José Falcão
duziu resuiituios extraortiiná- veio no navio "Lech", descendo mente com Pacheco de Andra- Teixeira, Amaro Sousa Carva
rios. Aprendeu o sistema "Mor- no Rio de Janeiro. Trazia pos- de, a polícia encontrou do- tho, Hugo Fleischer, Valter
se", os questionários de inior- sante emissora e uma lista

delcumentos
e provas insotisma- Moll, Afonso Degers, Herbert

mações e o emprço de tintas se- endereços dos alemães com veis de que ainda em março do Max, Carl Ernest Winterstein,
eretas. Deve-se a êsse agente a quem devia entrar em conta- ano passado Jordan e os mem- Jurus Baum, Villy Holl e ou

prisão de Niels e o desmenbra- cto. Foi morar, inicialmente, bras de seu grupo trocavam trai.
menta total da rêde. Uebele era - -- - - -- - --------------------

o individuo que, sem maiores .�•••••••••••••••••••••••••-••••••••••
escrúpulos, intorrnaua dos ua-

••: S E-- 1) AS·:·pores estacionados no porto de
Santos. Ao ser preso, reconhe
ceu, sem rebuços., ser de sua

autoria toda a corespondência
contendo informações sÔbre.. padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das m slhores ••vapores de guerra e mercantes •

d b 1
-

dingleses, noruegueses, ameri- i fábricas do pcns, são encontra as nos a caes a iicanos e até brasileiros. Oasa SANIA. BOSA.Por intermeâio deHeruirick, • . •
Ulrich Uebele havia consegui- • •
do meios para levar a efeito • Diariamente recebemos novidades •

��o�����e t��':t��dO tslO::Vi�� : RUA FELIPE SCHMlDT, 54 - FONE 1514 :ingleses SUTtOS no porto de San- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••tos, com o emprego de bombas,
que deveriam explodir horas
depois da saida das referidas
unidades. Hetuirick chegou a
tratar do assunto junto ao al
mirante em Hamburgo, que au- de Novembro, 21.
torizou O serviço, mediante o 109
pagamento da importância de
200 mil cruzeiros por navio
afundado. Uebele recebeu auto
rização para o serviço, mas,
meio receioso, consultou a em
baixada alemã no Rio de Janei
ro, que se opôs à execução do
plano sinistro.
Hendrick desempenhava o

cargo de secretário do consula- Rua Tralano n.O 16 - SMe própria
do alemão em Santos. Dotado Registrado no Mln.istério da Agricultura pelo
de espírito comunicativo e de n; 1 em 20 de Setembro de 1938.
grande capacidade de trabalho, Endereço telegráfico: BANCREPOLA
tinha toda a facilidade para Códipos usados: MASCOTTE la. a 2a. adiçãoproceder às suas investigações. FLORIANOPOLIS
Sósinho, valia por um punha- EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES
do de informantes. Ladino e Emprestimos - Descontos - Cobrançasde grande experiência, não é e ordens de pagamento.daqueles. que negam os tatos Tem correspondente em todos os Muníeíptos do Estadoque lhe são apresentados. Pri-
meiramente, porém, espera que Representante da Caixa Economlca Federal para a venda
lhe seja exposta a verdade, daI Apóllces do Estado de Pernambuco, com sorteío

- semestral, em Maio e Novembro.para, entao, confessar. Eauinâo Pagl todos os coupons das apólices Federais e dos Estadossôbre o plano de afundamento
dos navios ingleses, disse que, de Sio Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.
nas suas relações com os ma- Mantem carteira especial para administração de prêdíos.
rinheiros, encontrou alguns Recebe dinheiro em depósito pelas
que se comprometiam a intro- melhores taxas :
duzir, nos navios, bombas de C/C à disposição (retirada livre) 2%
retardamento, acionadas por C/C Limitada 5%
relógios. Afirmou ter consegui- C/C A"iso Prévio 6%
do elementos nos vapores "Par- C/C Prazo Fixo 7%
do", "Delani" e "Andalucia- Aceita procuração para receber vencimentos em

Star", que se comprometeram «tas as Repartlcões Federais. Estaduais e Munlctnats. -01

Ilugam se Três casas à
Entregues a domicílio. Fa- 11 -

rua Cambo-
çam seus pedidos na agên- riú s/o; contando cada uma
eia Progresso, à Praça 15 dois pavlmentos. tendo cada

casa 5 quartos, sala de [an-5 vs - 3 tar, saia de visita, garage,
quintal, galtnhelro, 3 insta
lações sanitárias, tanque de
lavar roupa; instalações de
radio e telefone embutidas,
etc. 'I'ratar com o proprie
tário, Dr. Agripa de Castro
Faria, à Rua Vitor Meireles
n- 24, Consultório médico,
Telefone n° - 1405.
52

Certílícado

REVISTAS

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Baoco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina

v-34

Afund amenlo
Wellington, Nova Zelândia,

23 (U. P.) - O govêrno anun
ciou ter recebido informação de
que as corvetas da Marinha
Real da Nova Zelândia afunda
ram um submarino japonês, de
grande porte, diante de Guada
canal, na noite de 29 para 30
de janeiro último, tendo ficado
avariada uma das corvetas.

ADVOGADO
Dr. Aldo Ávila da Luz

Horário: 9 às 12 e 17 às 18
Escr. Edifício Amelia

Neto, sala 2.

IIRes.
Av. Rio Branco, 181
Florianópolis.
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Denunciadu 111alS•

RIO, 24 ("Estado") - O pro
curador Kruel de Morais apre
sentou denúncia contra o ale
mão Alfredo Winkelmann, re

presentante, no Brasil, de de-

terminadas marcas de automó-I manha, em 1939, rgrssanclo
veis de fabricação alemã. mais tarde, com o objetivo de
Após um ano de permanên-I transmitir informações ao go

cia em nosso país voltou à Ale- verno alemão sõbre cousas bra-

10 estado de ânimo dos geneiiitis italianoS Cabelo", nraneos f VlÇÃ6:'Nova Iorque, 24 (R.) - O murmurar - "que podemos di- '!L\ RA VTU-rO�A 1

prefeito La Guardia declarou em zer?". Se em geral diziam alguma
idéias errôneas! irradiação para a Itália, que nos coisa, o que êles diziam demons

últimos dias havia counversado trava desapontamento e absoluta Deu entrada, nn necrotério da
com 9 generais italianos prisionei- faltai de esperança no futuro do Polícia, ontem, às 22 horas, o

d J
I

f·" f I·
.

corpo de Patro cínio José Ri-ros e guerra, acentuando que que outrora OI seu pai e IZ e 1 d
.

t 21 s de.. car o, com vin e ano
trouxera a "impressão de desen- glorioso. VeJo nesse quadro aSI idade solteiro côr branca e
canto e derrocada". tristezas que o povo italiano vive que ;esidia nos Barreiros (São

Adiantou que muitos dos ho- 50b o regime mortal do fascisme. 10sé;,
meus com os quais falou haviam Que essa barreira seja removida Patrocínio havia saído de c�-
sido seus camaradas de armas na t� b

. ,

b ·Ih t S8 para tomar banho na praia
- �" e en ao se a rira um ri ante ca-

d did J lid d d r. . • a aJu ! a oca! a e, 00 e mo -

guerra passada e gozavam boa minho ao povo italiano, que pas- reu. Seu cadáver foi encontrado-GRUPO DE POLONESES saúde, mas pareciam mais velhos sará a trilhá-lo juntamente cem as às 18 horas de ontem.
.

Porto Alegl�e, 24 (R.) -:- Par- , do que realmente o são. nações aliadas, Logo que o fas- •
,tíu para � RlO de !anelro um "Perguntei-lhes se tinham algu- cismo for desarraigado, o povo �o� encontrado e en�regue a_,

grupo de Jovens pOlOne�es, que .

I d I ri· fi
,

I· d
.. Policia, ontem, o cadáver do-

vão servir milita.rmente o go- ma mensag,em. particu ar para, .0 a ta Ia icara rvre e esopnmi- o to do Exército Francisco-
I d id d

�

f· " sargen ,

verno polonês sediado em Lon- povo da Itaha, mas todos se um- o e suas necessi a es terão nn 'I Marques Vieira. cujo desapare-
dres. taram a levantar os ombros e concluiu o prefeito La Gua�dia, cimento noticiámos ente-ontem.

Camisas, Gravatas, Pijamee,

I-�
""""""",,,,,,,,,,,,,,,,.,.,.,,,._..,,.,,,,,,,,.,,..,,,,,,,,,.....

,:O MAIOR DESASTRE Meias das melhores, pelos menores

J. Ih b
'

L Fazem anos hoje: 81me ra aIOondres, 24 (R.) - Sir Staf- A exrna. sra. d. Ester de Di- preçROuSa&TÓr_DIlJ�aDCoA.SlA2,MISCELANEA , .., t,.�
fords Cripps, discursando, dís- ;se que Estalingrado foi o maior nia, esposa' do nosso confrade

_ e senhora comunlcam. '

desastre sofrido pelos alemães. jorn. José de Diniz; Furiosa batalha em

I
aos parentes e amigos I;:O mínístr d d

- o .sr',M.anoel Vieira; Cordeiro, Orei o rmscímerrto de sua
'1 O a pro uçao exor-

tou os trabalhadores a empe-' funcionário e�tadual, M 24 (R) _ A mais filha MARILEIDE,. ocor- ""h o sr, Elpíd!o Costa; oscoU,.

I·d d· 23 I:'n ar os maiores esforços no d I P tts: furiosa batalha da atual guer- rl o no la :corrente ano. a exma. �ra. . saura ra s, I
•

, :

o sr, Francisco Câmara Neto.: ra esta sen�o travada nesta """""""'_,
-- momento, diante de OreI, se- 121 3v.-L

gundo despachos que acabam
de chegar a esta capital.

Os russos e os alemães lan
çam todas as suas armas nesse

chóque gigantesco.
Num ponto da frente as for

ças de tanques e da infantaria
soviética esmagaram as linhas
nazistas, e agora: investem a

vassaladoramente sôbre o gran
de baluarte alemão. Cinco de
sesperados contra-ataques ale
mães foram repelidos.

GASES NÃO FALTAM!
Londres, 24 (R'.) - Foi pe

dido, na Câmara dos Comuns, I
que o sr. Churchill advertisse o

IBELA CIFRA! povo alemão de que a Grã. Bre-
Washington, 24 (R.) - O tanha dispõe de gases tóxicos

Departamento Censitário in- suficientes para o aniquilar, AUXll.IE A COM-
f BATEL-A. COM Oarmou que no ano de 1942 inteiramente, se· êle lançar.nasceram 3 milhões de crían- mão dessa arma criminosa no IUt�BI111:[IItlIUI�ças nos Estados Unidos. desespero da derrota. .. _ ._. .lUI

D t
· · Mais de vinte milhões de cru-

es ·rulcão daLinha Mae:IDot zei�os para a Rússia
..., (-._J Ottawa, fevereiro (S. c. I.) -, russos, alcançou o seu obJetivoi'

•. Zurique, 24 (R,) - O corres- rante os últimos dias eram unica- O auxílio canadense para o Fundo

I
uma semana antes do prazo fix�J d "B I N h· h "de retirar socata de ferro paraponuente o as er ac rIC ten mente devidas a êsses atos de des- da Rússia, destinado a levantar do. O Fundo soma agora .... '-.1B ser enviada ao "Reich".em erlim, informa que os ale- truição e não, como se supôs, aos 1.000.000 dólares para forne- 1.020.000 dólares, que represen�'mães estão dina:mitando várias Segundo revela o jor.nalista, as d' b

. A • •

d cl'mento de medl·camentos· e ou- t�m mais de 20.000.000 cruzei-explosões ouvidas na Alsácia; du- ataques lUrn!os ntamcos VIzan o -

partes da linha "Maginot", afim Saden e a Bavaria. trcJs provisões para os cidadãos ros.

ULTIMA HORA
Não confia em

LONDRES, 24 (R.) - No seu discurso pronunciado
à abertura de uma exposição de arte russa, nesta cidade,
o embaixador soviético, sr, Maisky, disse haver muita
gente que se está deixando levar pela convicção de que a

Alemanha já se acha vencida e a vitória se encontra alí
ao dobrar da esquina, podendo se, portanto, voltar às
idéias e aos hábitos de outrora; porém, convinha advertir
que tal convicção é errônea, e o que a Rússia espera é
que se cumpra o que ficou estabelecido em Casablanca.

Distúrbios em Mil'ão
Lisboa, 24 (R.) - A rádio

do Marrocos noticiou que
tropas do exército tiveram
de intervir nos distúrbios

• ccornidos nas Fábricas FIAT,
de Milão, cujos operários
exaltadamente exigiam que
a Itália faça a paz em

separado.

*

7 MESES ANTES
Washington, 24 (R.) - O

* Departamento da Marinha ín-
Lorde Beverbrook também for:;nou que ? couraçado "10-
L d 24 (R) _ D· wa, de 45 mil toneladas e queon res, '-.'. is-

. é a maior belonave estaduní-
c�rsou lorde Beverbroo� .na I

dense entrou em serviço 7 me-Camara dos Lordes, eXlgln ses antes do pr dd b· d i t azo marca o.o que se a ra irne la a, O cel. Knox assistiu à cerímômen te a «segunda frenteD, nia"antes que a Alemanha reor·l
.

, ,;,

g�nise as _suas diVisões., PETROLEIR:O AFUNDADODisse que nao se deve ser Cairo 24 (R) _ U tr _

ii t·· t 1
- �, . m pe Iamu to o rrrus

.Ot'c?m re açao leiro italiano, completamenteàs recentes v� orlas russ as. carregado, foi metido a pique
a oeste de Sicília.Reiterando esperanças

'

Washington, 24 (R.) - O
sub-secretário do governo,
sr. Summer Welles, decIa
rou que os Estados Unidos
reiteravam suas esperonças
de que muito em breve a

Finlândia se retire da guerra,
assinando a paz com a U·
nião Soviética.

*

O SR. MAISKY FALA ...

Londres, 24 (R.) - Em dis
curso, o embaixador soviético
nesta capital, sr. Maisky, ad
vertiu que não se deve ser mui
to otimista em relação às vitó
rias russas, pois que os alemães
ainda são uma força temivel.

*

Visitará diversas repúblicas
americanas

Washington, 24 (R.) O
vice-presidente dos E� t ados Uni
dos, sr. Henry WalIace, aceitou
o convite para visitar diversos
países americanos. entre 08 quais
Costa Rica e Colombia. O sr.
Wallace marcou a data de sua

partida para ] 5 de março pró
ximo, porém, não deu o respe·
ctivo itinerário,

*

BOMBAS SOBRE KISKA
Washington, 24 (R.) - A

ilha de Kiska, no arquipélago
das Aleutas, a qual está em po
der dos japoneses, foi violenta
mente bombardeada por aviões
norte-americanos.

Nova lista
Washington, 24 (R.) O

Departamento da Marinha pu
blicou nova lista, pela qual se
constata que. desde 7 de de
zembro do ano findo até age
ra, morreram ou desapareceram
23.613 combatentes.

*

11111. espIão
Sr. José A Ic' des Bcnentl

Assumiu o cargo de Delega
do do Tribunal de Contas, nes-

t; ' ta capital, segundo comunica-o-sileiras, fazendo também. acer-
t ção que, gentilmente, nos en-ba critica de empresas es ran-

- viou, o nosso prezado patr ícic •

çeiras com capitais radicados
no Brasil. O seu delito foi elas- sr, José Alcides Bonenti, figura

destacada nos meios econorrrisiiicaâo corno de espionaqem,
cos e sociais de no s so país.

O(ORRE��(IAS POllCiA!S

E China desferirá golpea
mortal no JapãoChunquim, 24 (R.) - O presidente do Conselho Leg_isla-tivo da China, dr. Sun, declarou, em discurso pronunciado.:

"que a China desferirá um ataque geral para esmagar o Ja-
pão, se receber maior ajuda dos aliados".

------�----------------------

Desapareceu o comandante
íêrca aérea italiana

Berna, 24 (R.Y - Deixou de regressar de um vôo que rea-
lizava em operações militares na frente russa o general Enri-
co Pezzi, de 46 anos de idade, comandante chefe das fôrças aé-
ras italianas.

I O general Pezzi, que se uniu ao Partido Fascista logo no"
início de sua organização, foi feito piloto em 1926 e fez a guer-
ra da Abissínia como tenente-coronel da fôrça aérea.

Anlver8áriotH'. ., I No começo da guerra atual encontrava-se no comando'
Transcorre hoie o aniversa- de um esquadrão de bombardeio. Foi promovido a brigadeiro-rio natalício do virtuoso prelado general em fevereiro último, tendo sido airiouida ao seu co

D. João Becker , arcebispo de mando a fôrça aérea italiana na frente russa.
Porto Alegre e figura destaca-
da do clero brasileiro.

da

Vida Social

VlaJante81
Para a Capital do país se

guiu ontem, via "Panair'", o

nosso distinto compatrício sr,

Armando Ferraz, gerente do
Banco de Crédito Popular e

Agrícola.

Ao tentar esquivar-se às determi
nações dos órgãos de Estatística Mj.,
litar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os iltimi.. ,

gos do Brasil, a lei é inflexiveL
(D. E. M,).

É UMA DOENÇA
MIDTO PERIG,OSA
PAR.A A FAMILlA
E PARA A RAÇA Os órgãos da Estatística Militar.

têm apôio legal, quando intimam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleci.
mentos. (D. E. M.).
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